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Carl von Linné dog som bekant i
januari 1778, men om inte försy-
nen och goda vänner varit kanske

den världsberömde Uppsalaprofessorn
slutat sina dagar halvtannat decennium
tidigare, dvs våren 1764, då han drabba-
des av den gåtfulla s k Uppsalafebern,
en infektionssjukdom som länge för-
bryllade vetenskapen. Linné räddades,
enligt egen uppgift, av Nils Rosén von
Rosenstein, samma år ryktbar för sitt ar-
bete »Underrättelser om barnsjukdo-
mar och deras botemedel». Däremot
strök bland många andra dennes måg
och professorskollega Samuel Aurivil-
lius med i samma mystiska farsot. 

Historien börjar med ett brev, förfat-
tat den 29 januari 1754, från Linné till
vännen och kollegan vid Serafimerlasa-
rettet i Stockholm, Abraham Bäck. I
brevet beklagar sig Linné över famil-
jens dåliga hälsa och skriver bland an-
nat: 

»Jag är i ett bedröfwat hushåld; min
son siuknade först; där på 2 mine dött-
rar; i går min 3:die dotter och 2 pigor,
och min hustru som wakat några nätter
går och klinkar.»I december samma år
insjuknar även fru Sara Lisa, och på ny-
årsafton får Abraham Bäck ytterligare
del av Uppsalakollegans bekymmer:
»Jag har haft en bedröfwelig juhl, ty
juhlafton siuknade min hustru i denna
gångbara maligne febern och är rätt
hårt ansatt; det kostar på att wara gift
med siuk hustru och många små barn.» 

I ännu ett brev, den 3 januari 1755, bör-
jar Linné oroa sig för den egna hälsan:

»Min hustrus sjukdom fortsätter allt-

jämt med förskräckliga symtom och vål-
lar mig sömnlösa nätter, och igår på af-
tonen började jag också må illa, så att
jag svävar mellan hopp och fruktan.»
Samtidigt tackar han Abraham Bäck för
dennes råd angående behandlingen av
sjukdomen och berättar att han givit
hustrun både kräkmedel och lavemang
men är uppenbarligen rädd för att det
hela ska sluta illa: »Jag är uppriven av
hennes klagan och suckar. Mina små
gråta och sucka. Överallt är det jäm-
mer. Vad skall det bli av mig stackare,
om hon dör? Vem skall ta hand om bar-
nens uppfostran, om hushållet?»

Men Sara Lisa kryar på sig, och den
17 januari kan han meddela att »äntli-
gen under förliden natt, efter 26 dygn,
vilken hon tillbragt sömnlös under kvi-
dan och suckan, började hon leva och
återhämta sina uttömda krafter genom
en ljuvlig sömn, så att vissa förhopp-
ningar uppväcktes, där inga funnits.»
Men, fortsätter Linné, »vem vågar tro
något i en så lömsk form av sjukdom?» 

En sund skepsis, ska det visa sig, ef-
tersom en försämring inträder i hust-
runs tillstånd den 20 januari, och den
hårt prövade professorn får anledning
att på nytt skriva till vännen Bäck:
»Ännu har jag ej upphört att gråta; 
varannan natt står alltjämt min lilla
hustrus liv på spel.»Men den 31 janua-
ri tycks faran äntligen över och Linné
kan utbrista: »Liksom utsläppt ur fäng-
elset börjar jag njuta av denna jordens
luft, emedan min lilla hustru så små-
ningom börjat tillfriskna.»

IFrankrike, vid universitetet i Mont-
pellier, verkar läkaren och botanisten

François Boissier de Sauvages. Till
denne skriver kollegan Carl von Linné
den 20 mars och meddelar att sista kvar-
talet föregående år bara i Uppsala

hundratals människor insjuknat i den
mystiska åkomma som hans familj
drabbats av: 

»Febern exacerberade varje afton
kl. 5, paroxysmen fortfor under två tim-
mars tid till kl. 7; den andra paroxys-
men inträffade ännu samma afton kl. 11
om natten och räckte till kl. 7 om mor-
gonen eller ända mot middagen. Varan-
nan dag voro anfallen dubbelt svåra.
Sjukdomen löste sig äntligen med kräk-
ning och riklig upphostning av segt
slem. De sjuka, vilka icke hade diarré,
fingo petechier. Över 300 personer in-
sjuknade i Uppsala under okt., nov. och
dec. månader 1754 och i synnerhet ble-
vo de angripna, som utsatte sig för dim-
mig luft.»

Tydligt är att en farsot härjat i staden,
frågan är bara vilken. En tidig systema-
tisk beskrivning av den hittar man i Ve-
tenskapsakademins handlingar för år
1754, där Uppsalaläkaren och Linnélär-
jungen Pehr Zetzell redogör för en elak-
artad och långsamt verkande febersjuk-
dom han kallar Amphimerina catarrha-
lis lenta och maligna, dvs långsam och
farlig katarral feber, vilken grasserat i
Uppsala med omnejd sistlidna höst och
som företrädesvis drabbat medelålders
personer, dock »få af de förnäma».
Dödligheten är liten, ungefär en pro-
cent, och Zetzell tror trots den stora
sjukligheten inte att åkomman smittar. 

Symtomen är många och varierande.
Till de mer illavarslande hör att patien-
ten blir slö och omtöcknad, får orolig
mage med omväxlande uppkastningar
och diarréer samt lider av ömsevis ym-
niga svettningar och skälvande frys-
ningar. Mot slutet av den tre–fyra veck-
or långa sjukdomsperioden »faller an-
siktet ihop, yran blir starkare och en blå
ring märks under ögonen, hvarpå detta
elände antingen ändas med lifvet eller

Febris Upsaliensis i slutet av 1700-talet

Mystisk farsot var nära
att ända Linnés forskarbana
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börjar en myckenhet seg och tjock slem
lossna med hosta om mornarne och en
jemn svettning». Överlevande får en
stark matlust, när kroppen försöker
återställa vad den förlorat. 

Farsoten fick inom kort namnet
»Uppsalafeber», en följd av att sta-

dens studenter vid hemkomsten upphet-
sat berättat om den. Den 21 maj 1757 la-
des, under Linnés presidium, den första
svenska doktorsavhandlingen om Upp-
salafebern, Febris upsaliensis, fram.
Den 30-årige respondenten, Andreas
Boström, hade själv drabbats av sjukdo-
men, och kanske var det anledningen till
att han valde just detta ämne för sin av-
handling. Disputationen gick bra, och
ett par veckor senare promoverades han

av professorn i praktisk medicin, nämn-
de Samuel Aurivillius, »son av Örby-
hus», vars latiniserade efternamn anta-
gits av släktens stamfar kyrkoherden i
början av 1600-talet. 

I sin avhandling skildrar Boström
hur svårt farsoten härjat i staden de se-
naste åren och att den injagat sådan
skräck i människor att många föräldrar
tvekat att skicka sina söner till Uppsala
akademi. Men, påpekar han också, i takt
med att sjukdomen börjat grassera lika
mycket på andra håll i landet »har den-
na fruktan så småningom försvunnit». 

Andreas Boström noterar att Uppsa-
lafebern uppträder i tre varianter – en i
kombination med fläckvisa utslag, en
annan som angriper magen och en tred-
je som kan leda till delirier och kramper.

Den senare typen blir ibland och särskilt
om våren intermittent, dvs häftiga fe-
berattacker som efterträds av lugnare
perioder.

Det förefaller alltså som om Bo-
ströms beskrivning inte gäller en utan
tre sjukdomar – i avhandlingen be-
nämnda Febris petechians, Febris ner-
vosa och Febris intermittens.

Farsoten orsakas enligt Linné och
Boström av »störd transpiration» –

ett vanligt tillstånd i synnerhet om vint-
rarna är milda och dimmiga: »År 1754,
då Uppsalafebern härjade särskilt
våldsamt, var luften tjock och stinkan-
de. Man kunde från Slottsbacken se den
stinkande dimman över Uppsalada-
len.»
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»Jag har haft en bedröfwelig juhl, ty juhlafton siuknade min hustru i denna gångbara maligne
febern och är rätt hårt ansatt; det kostar på att wara gift med siuk hustru och många små barn.»

Så skriver Linné 1754 till vännen och kollegan Abraham Bäck vid Serafimerlasarettet i Stockholm.
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Också vårluften anser Linné är far-
lig, eftersom»den är fuktig och när man
får supa i sig därav mycket blir därav
frossa».

Och han får medhåll av Andreas Bo-
ström: »När studenterna i Uppsala un-
der leende vårdagar för tidigt lägga av
sina vinterkläder och sätta på sig som-
markläder och vid denna tid, då tjälen
går ur jorden och utsänder en omärklig
ånga, enligt vedertagen sed gå ut till
den s.k. Polacksbacken utanför staden
för att spela boll och därifrån upphetta-
de och törstiga bege sig till närmaste
värdshus för att svalka sig med filbunke,
så händer ofta att några av dem insjuk-
na i intermittent feber.»

I början av 1760-talet grasserar Upp-
salafebern på nytt, och första veckan i
maj 1764 lägger farsoten inte Linnés fa-
milj men väl husfadern själv i sängen.
En vecka senare skickar denne ett brev
till tidigare nämnde Boissier de Sau-
vages vid universitetet i Montpellier
och meddelar att han drabbats av Cor-
reptus fui tritæa maligna sæptius pete-
chizante, dvs elakartad varannandags-
frossa med fläckar. Samtidigt berättar
han att farsoten föregående höst ryckt
bort många Uppsalabor. 

Till Abraham Bäck skriver Linné att
det är »den fördömda Upsalafebern»
som varit i farten igen, och till astrono-
men Pehr Wilhelm Wargentin den 15
maj att han för egen del aldrig varit när-
mare döden. Linné ligger till sängs hela
maj och nästan hela juni i sin »dödeliga
Pleuritis» (förmodligen lungsäcksin-

flammation) och återfår inte krafterna
förrän sent under hösten.

Inte heller Linnés sjukdomsbeskriv-
ning stämmer överens med någon en-

staka åkomma. Uppsalafebern tycks
vara ett samlingsnamn på tre redan kän-
da och mycket vanliga infektionssjuk-
domar i Sverige vid den tiden, nämligen
fläckfeber, tyfoidfeber och malaria. Vil -
ken av de tre varianterna av Uppsalafe-
ber kan då Linnés familj ha drabbats av
1754 och Linné själv tio år senare? 

Att farsoten i huvudsak grasserade
vintertid tyder på fläckfeber. För kläd-
lusen, bärare av smittämnet, erbjöd års-
tidens väl påpälsade och lindrigt renliga
svenskar en utmärkt miljö. Bland solda-
ter i fält och fångar, med sina ofta fruk-
tansvärt dåliga hygieniska förhållan-
den, var fläckfebern så vanlig att den
lika ofta benämndes »fältsjukan» eller
»fängelsesjukan». Mot fläckfeber vitt-
nar å andra sidan de häftiga temperatur-
svängningarna i förening med mag- och
lungbesvär. Dessutom är farsoten så
smittsam att långt fler än trehundra i så
fall bör ha insjuknat. 

Just det faktum att sjukdomen härja-
de under årets kyligare månader gör det
tveksamt om Uppsalafebern kan ha va-
rit malaria – eller »frossa», som folk
sade. Det var därtill en sjukdom som
Linné borde ha kunnat identifiera, efter-
som han skrivit sin doktorsavhandling
om den: »De febrium intermittentium
causa» – Om de återkommande feber-
anfallens orsak, från 1735. Det var var-

mare i Sverige då än nu och sjukdomen
var vanlig här till långt in på 1800-talet.
Malarians smittämne behöver en
dygnsmedeltemperatur på minst sexton
plusgrader för att utvecklas, och tvek-
samt är om processen kan fortskrida
normalt för den händelse förloppet
stannar av under perioder med lägre
temperatur. 

Återstår tyfoidfeber, som enligt di-
striktsläkaren (Uppsalas första för

övrigt) Jonas Petri Halenius’ »Berättel-
se till Collegium Medicum» härjade i
staden hösten 1763: »Många dogo,
mest fattigt folk. Ej en enda av profes-
sorsstaten eller av de studerande hade
denna feber.» Det hindrade förstås inte
att den främste av professorerna, Linné,
fick den följande vår. 

Halenius skildrar hur farsoten i bör-
jan mest höll sig till Kungsängen men
att också andra kända pesthärdar, som
Kamphavet (kvarteret bakom universi-
tetshuset) och området kring Stadsdiket
(nuvarande Kungsgatan), hemsöktes.
Linné, som bodde nära Stadsdiket och
därför var mer utsatt än andra »förnä-
ma», hade förgäves försökt förmå sta-
dens myndigheter att göra något åt des-
sa båda smittkällor. 

Ernst Bolin, som forskat i ämnet, slår
i sin doktorsavhandling från 1890-talet
fast att de äldsta spåren av tyfoidfeber i
Sverige finner man i just den form av
Uppsalafebern Linnés familj drabbades
av. Och med detta besked får vi väl tills
vidare låta oss nöja.•
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Carl von Linné och hans familj drabbades men klarade sig ur den mystiska Uppslafebern och kunde tillbringa sina sista år välmående på
gården utanför Uppsala, numera Linnés Hammarby. Här avbildat en dag i månaden maj.
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